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de l’usuari, així com per a la protecció del medi
ambient; per exemple: llista de frases R pertinents,
amb el text complet de totes les frases R previstes
als apartats II i III de la fitxa de dades de seguretat,
consells relatius a la formació, restriccions reco-
manades de la utilització (per exemple, recomana-
cions del proveïdor no imposades per llei), altra
informació (referències escrites o punt de contacte
tècnic), fonts de les principals dades utilitzades per
elaborar la fitxa, en cas que es revisi la fitxa de
dades de seguretat, indicar clarament la informació
que s’hi hagi afegit, suprimit o revisat (llevat que
s’hagi indicat en una altra part).»

2212 REIAL DECRET 100/2003, de 24 de gener,
pel qual es modifica el Reial decret
1911/2000, de 24 de novembre, pel qual es
regula la destrucció dels materials especificats
de risc en relació amb les encefalopaties
espongiformes transmissibles. («BOE» 30,
de 4-2-2003.)

Mitjançant el Reial decret 1911/2000, de 24 de
novembre, pel qual es regula la destrucció dels materials
especificats de risc en relació amb les encefalopaties
espongiformes transmissibles, s’han establert les con-
dicions en les quals s’han d’extreure aquests materials,
així com les condicions de recollida i transport i d’au-
torització de les indústries que en duguin a terme la
transformació per eliminar-los posteriorment.

Després dels progressos en la investigació de l’en-
cefalopatia espongiforme bovina, en el dictamen de 29
de juny de 2001 sobre el teixit adipós associat al tub
digestiu dels bovins, ovins i cabrum, el Comitè Director
va assenyalar que es podria donar una infecciositat
potencial als nervis mesentèrics i als ganglis limfàtics
mesentèrics situats a prop de l’artèria mesentèrica dels
bovins. Atès que possiblement sigui inviable supervisar
l’extracció d’aquesta part concreta, tot el mesenteri dels
bovins s’hauria de considerar material especificat de risc
(MER). En virtut d’això, mitjançant el Reglament (CE)
núm. 270/2002 de la Comissió, de 14 de febrer
de 2002, pel qual es modifiquen el Reglament (CE) núm.
999/2001, del Parlament Europeu i del Consell, referent
als materials especificats de risc i al control epidemio-
lògic de les encefalopaties espongiformes transmissi-
bles, i el Reglament (CE) núm.1326/2001, referent a
l’alimentació animal i a la comercialització d’animals de
les espècies ovina i cabrum i els seus productes, s’hi
ha inclòs el mesenteri com a material especificat de risc.

Sense perjudici de l’aplicació directa del Reglament
esmentat, cal modificar, per tant, el Reial decret
1911/2000, referent als teixits i a les parts dels animals
considerats MER, així com als llocs on es poden extreure.

En fase de projecte, aquesta disposició ha estat sot-
mesa a consulta de les comunitats autònomes i dels
sectors afectats.

En virtut d’això, a proposta del ministre d’Agricultura,
Pesca i Alimentació i de la ministra de Sanitat i Consum,
d’acord amb el Consell d’Estat i amb la deliberació prèvia
del Consell de Ministres en la reunió del dia 24 de gener
de 2003,

D I S P O S O :

Article únic. Modificació del Reial decret 1911/2000,
de 24 de novembre.

El Reial decret 1911/2000, de 24 de novembre, pel
qual es regula la destrucció dels materials especificats

de risc en relació amb les encefalopaties espongiformes
transmissibles, es modifica de la manera següent:

1. L’apartat 2 de l’article 1 se substitueix pel text
següent:

«2. Als efectes d’aquest Reial decret, s’entén
per material especificat de risc els teixits i òrgans
que estableix l’annex IV.»

2. S’afegeix un apartat 3 a l’article 1, amb el con-
tingut següent:

«3. Quan els materials especificats de risc no
s’hagin extret d’animals morts, les parts del cadàver
que continguin els materials especificats de risc,
o el cadàver sencer, s’han de tractar com a mate-
rials especificats de risc.»

3. Els apartats 1 i 2 de l’article 4 se substitueixen
pels següents:

«1. El material especificat de risc, definit a l’a-
partat 2 de l’article 1, s’ha d’extreure sota supervisió
de l’autoritat competent:

a) En escorxadors.
b) En sales d’especejament, quan es tracti de

la columna vertebral de bovins. L’extracció s’ha de
fer d’acord amb el que estableix l’Ordre de 26 de
juliol de 2001, per a l’aplicació de l’annex XI del
Reglament (CE) núm. 999/2001 del Parlament
Europeu i del Consell, de 22 de maig de 2001,
pel qual s’estableixen disposicions per a la preven-
ció, el control i l’eradicació de determinades ence-
falopaties espongiformes.

c) A les fàbriques o insta�acions de transfor-
mació d’alt risc a què es refereix l’article 3 del Reial
decret 2224/1993, de 17 de desembre, sobre nor-
mes sanitàries d’eliminació i transformació d’ani-
mals morts i deixalles d’origen animal i protecció
davant agents patògens en pinsos d’origen animal.
Aquests establiments han d’haver estat autoritzats
a aquest efecte per l’autoritat competent.

Això no obstant, s’ha de permetre:

a) L’extracció de la medu�a espinal d’ovins i
cabrum en sales d’especejament autoritzades
expressament a aquest efecte per l’autoritat com-
petent, sempre que tinguin un protocol d’actuació
concreta que garanteixi la seguretat de les ope-
racions esmentades i la completa retirada de la
medu�a espinal per destruir-la correctament.

b) L’extracció de la columna vertebral de les
canals o parts de les canals en punts de venda
al consumidor expressament autoritzades, super-
visades i registrades a aquest efecte per l’autoritat
competent. L’extracció s’ha de fer d’acord amb el
que estableix l’Ordre de 26 de juliol de 2001 abans
esmentada.

2. El material especificat de risc, definit a l’a-
partat 2 de l’article 1, s’ha de tenyir o, quan sigui
procedent, marcat immediatament després d’ha-
ver-lo extret, sota la supervisió de l’autoritat com-
petent.»

4. El paràgraf a) de l’apartat 1 de l’article 9 se subs-
titueix pel text següent:

«a) Nombre d’animals a què s’ha extret mate-
rial especificat de risc o, si s’escau, el nombre de
cadàvers d’animals a què es refereix l’article 1, apar-
tat 3, d’aquest Reial decret, detallats per espècies.»
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5. La disposició final primera se substitueix pel text
següent:

«Disposició final primera. Facultat de desplega-
ment i modificació.
S’autoritza els ministres d’Agricultura, Pesca i Ali-

mentació i de Sanitat i Consum per dictar, en l’àmbit
de les seves competències, totes les disposicions
que siguin necessàries per desplegar i aplicar
aquest Reial decret, així com per modificar l’an-
nex IV per adaptar-lo a la normativa comunitària.»

6. S’hi afegeix un annex IV, amb el contingut
següent:

«ANNEX IV
Material especificat de risc

a) El crani, inclosos l’encèfal i els ulls, les amíg-
dales, la columna vertebral, excloses les vèrtebres
caudals, les apòfisis transverses de les vèrtebres
lumbars i toràciques i les ales del sacre, però inclo-
sos els ganglis de l’arrel dorsal i la medu�a espinal
dels bovins de més de dotze mesos d’edat, i els
intestins, des del duodè fins al recte, i el mesenteri,
dels bovins de qualsevol edat.

b) El crani, inclòs l’encèfal i els ulls, les amíg-
dales i la medu�a espinal dels ovins i cabrum de
més de dotze mesos d’edat o en la geniva dels
quals hagi fet erupció un incisiu definitiu, així com
la melsa dels ovins i cabrum de totes les edats.»

Disposició derogatòria única. Derogació normativa.

Queden derogades totes les disposicions del mateix
rang o inferior que s’oposin al que estableix aquest Reial
decret o hi siguin incompatibles.

Disposició final única. Entrada en vigor.

Aquest Reial decret entra en vigor l’endemà de la
publicació en el «Butlletí Oficial de l’Estat».

Madrid, 24 de gener de 2003.
JUAN CARLOS R.

El vicepresident primer del Govern
i ministre de la Presidència,

MARIANO RAJOY BREY

MINISTERI
D’AFERS EXTERIORS

2304 DECLARACIÓ d’acceptació per Espanya de
l’adhesió de la República de Lituània al Con-
veni sobre competència d’autoritats i Llei apli-
cable en matèria de protecció de menors, fet
a l’Haia el 5 d’octubre de 1961. («BOE» 31,
de 5-2-2003.)

DECLARACIÓ

D’acord amb el que preveu l’article 21, paràgraf 2n,
del Conveni sobre competència d’autoritats i Llei apli-
cable en matèria de protecció de menors (l’Haia, 5 d’oc-
tubre de 1961), Espanya accepta l’adhesió de la Repú-
blica de Lituània a l’esmentat Conveni.

En el moment de l’adhesió, la República de Lituània
va efectuar la reserva següent:

«...La República de Lituània es reserva la com-
petència de les seves autoritats cridades a dirimir
demandes d’anu�ació, dissolució o atenuació del
vincle conjugal entre el pare i la mare d’un menor,
a fi de prendre mesures de protecció de la seva
persona o dels seus béns.»

L’adhesió només té efectes en les relacions entre l’Es-
tat adherent i els estats contractants que hagin declarat
acceptar aquesta adhesió. Aquesta declaració es diposita
en poder del Ministeri d’Afers Exteriors del Regne dels
Països Baixos (paràgraf segon de l’article 21 del Conveni).

Aquest Conveni entra en vigor entre Espanya i la
República de Lituània el 15 de febrer de 2003.

Es fa públic per a coneixement general.
Madrid, 24 de gener de 2003.—El secretari general

tècnic, Julio Núñez Montesinos.

2305 DECLARACIÓ d’acceptació per Espanya de
l’adhesió de la República de Bielorússia al Con-
veni sobre l’obtenció de proves a l’estranger
en matèria civil o mercantil, fet a l’Haia el 18
de març de 1970. («BOE» 31, de 5-2-2003.)

DECLARACIÓ

D’acord amb el que preveu l’article 39, paràgraf 4t,
del Conveni sobre l’obtenció de proves a l’estranger en
matèria civil o mercantil (l’Haia, 18 de març de 1970),
Espanya accepta l’adhesió de la República de Bielorússia
a l’esmentat Conveni.

En el moment de l’adhesió, la República de Bielorússia
va efectuar la reserva i les declaracions següents:

Reserva (de conformitat amb el paràgraf 1 de l’ar-
ticle 33 del Conveni):

«La República de Bielorússia exclou, en la seva
totalitat, l’aplicació de les disposicions del parà-
graf 2 de l’article 4 del Conveni.»

Declaracions:
«1. De conformitat amb l’article 8 del Conveni,

la República de Bielorússia declara que a l’execució
d’una Comissió Rogatòria en matèria civil o mer-
cantil hi poden assistir membres del personal judi-
cial d’altres Estats contractants prèvia autorització
de les autoritats competents de la República de
Bielorússia.

La República de Bielorússia designa el Tribunal
Suprem de la República de Bielorússia i el Tribunal
Econòmic Suprem de la República de Bielorússia,
de conformitat amb les seves respectives compe-
tències, com les autoritats als efectes de l’esmentat
article del Conveni.

2. De conformitat amb els articles 16 i 17 del
Conveni, la República de Bielorússia declara que
tot funcionari diplomàtic o consular i tota persona
designada en la deguda forma com a comissari
pot obtenir proves, sense compulsió, al territori de
la República de Bielorússia en matèria civil i mer-
cantil prèvia autorització de les autoritats compe-
tents i d’acord amb les condicions fixades per les
autoritats competents.

La República de Bielorússia designa el Tribunal
Suprem de la República de Bielorússia i el Tribunal


